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Vikingerne kommer!  
 
For første gang går danske og svenske 

vikingeattraktioner sammen om fælles aktiviteter, 
der skal tiltrække flere besøgende.  

Første fælles event er ’Vikingefejden 2013’. 

 
Amerikanerne er fascinerede af dem. Kineserne vil købe dem. Tyskerne vil 

lege som dem. Englænderne vil slås mod dem. Vikinger er det nye sort. I 

Øresundsregionen findes et stort udbud af vikingeoplevelser- og 

attraktioner, men indtil nu har der ikke været meget samarbejde på tværs af 

sundet, og turistpotentialet er ikke blevet indfriet tilstrækkeligt. Dét vil et 

nyt banebrydende samarbejde dog ændre på.  

 

Oresund Event Center har for første gang samlet vikingeattraktioner på 

begge sider af sundet i et fælles markedsføringsprojekt kaldet Vikingerne 

kommer! Ideen er, at sammen står vi stærkere i konkurrencen om at 

tiltrække flere regionale- og internationale kulturturister til vores region. 

Østdansk Turisme, Wonderful Copenhagen, Kultur Skåne og 

turistorganisationerne i Trelleborg og Vellinge bakker også op om 

satsningen. 

 

Sekretariatschef i Oresund Event Center, Ulrich Ammundsen, udtaler: 

”Med Vikingerne kommer! er der skabt en milepæl i samarbejdet mellem 

danske og svenske vikingeattraktioner. Vores fælles dansk-skånske historie 

binder os sammen, og derfor er det naturligt, at vi samarbejder om at 

udvikle og markedsføre et så autentisk turisttilbud som vikingeoplevelser.” 

 

Under parolen Vikingerne kommer! har attraktionerne sammensat et 

imponerende sommerprogram med vikingeoplevelser for hele familien: 

 

International Vikingedag 8. maj 

For 1000 år siden betragtede vikingerne med al sandsynlighed den 8. maj 

som dagen, hvor det var tid til at hoppe ud af sengehalmen, pudse sværdet 

og gøre skibene klar til at besøge venner og fjender fra nær og fjern. Solen 

stod igen højt på himlen, og det vækkede lysten efter sydens sol og varme. 
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Bierne begyndte at producere honning til den livgivende mjød og børnene 

sprang barfodede rundt i det spirende græs. 

  

Organisationen Destination Viking opfordrer derfor til at gøre denne dag 

højtidelig - nu og i al fremtid. Bring dagen til live med en fejring, som en 

ægte viking ville gøre det – slå på skjoldet, hejs banneret og lad mjøden 

flyde, gå ud med dine ligesindede og spred det glade budskab om, at 

vikingerne atter er her.  

 

Vikingefejden 2013: En event med store ambitioner 

Øksekast, drabelige slagsmål og øresønderrivende kampråb er på 

programmet, når Vikingefejden løber af stablen fire gange hen over 

sommeren 2013.  

 

Slaget står mellem fire stolte vikingehold fra Danmark og Sverige, og det 

bliver en kamp på udholdenhed, snilde, taktik og råstyrke, når vikingerne 

tørner sammen i otte forskellige oldnordiske discipliner. 

 

Publikum kan glæde sig til at overvære de autentiske vikingekampe, heppe 

på deres favoritter, og selv prøve kræfter med en vifte af gamle vikingelege. 

Det vil være muligt at købe vikingemad, mens fejden udspiller sig. 

 

Turneringen udspiller sig over fire weekender – først den 25. maj på 

Vikingeborgen Trelleborg i Slagelse, så den 1. juni ved Frederikssund 

Vikingespil, dernæst den 17. august på Trelleborgen i Sverige og endelig 

finalen den 25. august ved Foteviken Vikingemuseum, også i Sverige. 

 

Vikingemarkeder og Vikingespil 

I løbet af sommeren kan du også besøge fire store Vikingemarkeder eller 

opleve det spektakulære Vikingespil med action og kærlighed.  

 

Det er nu, at Vikingerne kommer! 

 

Med venlig hilsen, 

Have Kommunikation 

 

For yderligere information, kontakt venligst: 

Kristina Sindberg, Have Kommunikation // kristina@have.dk // 24 86 01 84 

Mikkel Bechshøft, Oresund Event Center // mib@oresundeventcenter.com // 

2067 6502  

  

mailto:kristina@have.dk
mailto:mib@oresundeventcenter.com
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FAKTA 

 

Vikingerne kommer! 

Se det fulde sommerprogram på www.thevikingsarecoming.com eller 

www.facebook.com/vikingsarecoming  

 
 International Vikingedag: 8. maj 

 Frederikssund Vikingemarked: 21/6 – 23/6 

 Frederikssund Vikingespil: 21/6 – 14/7 

 Foteviken Vikingemarked: 25/6 – 30/6 

 Trelleborgen Vikingemarked: 2/7 – 7/7 

 Trelleborg Vikingefestival 2013, Slagelse: 13/7 – 21/7 

Vikingefejden 2013 

Læs alt om Vikingefejden på www.thevikingsarecoming.com eller 

www.facebook.com/vikingsarecoming 

 
 25. maj, kl. 13-18: Vikingeborgen Trelleborg, Slagelse, Danmark 

 1. juni, kl. 13-17: Frederikssund Vikingespil, Frederikssund, 

Danmark 

 17. august, kl. 11-16: Vikingaborgen Trelleborgen, Trelleborg, 

Sverige 

 25. august, kl. 11-16: Foteviken Vikingamuseum, Foteviken, 

Sverige 

De medvirkende vikingeattraktioner: 

 

Vikingeborgen Trelleborg, Slagelse, Danmark 

Ét af de steder, hvor vikingetiden kan opleves på tætteste hold, er på 

Trelleborg, en 1000 år gammel vikingeborg, nær Slagelse på Vestsjælland. I 

et naturskønt område ligger her resterne af én af vikingernes store 

ringborge, bygget omkring år 980. På museet kan man se nogle af de 

mange fund, der blev gjort ved udgravningen og få mere at vide om borgen 

og dens funktion. Film, modeller, arkæologiske fund og rekonstruktioner 

giver et levende indtryk af Trelleborgs historie. 

Vikingefejden: 25. maj 

Vikingefestival 2013: 13/7 – 21/7 

 

Frederikssund Vikingespil, Danmark 

De sidste 62 år har man hver sommer sidst i juni og i starten af juli kunne 

opleve Frederikssund Vikingespil. Ca. 250 voksne og børn trækker i 

vikingedragter og lader byens smukke friluftsscene danne ramme omkring 

en teaterforestilling, som genskaber vikingetidens farver, mennesker og 

drama. Vikingespillenes handling bygger på danske vikingesagn og myter. 

http://www.thevikingsarecoming.com/
https://www.facebook.com/vikingsarecoming
https://www.facebook.com/vikingsarecoming
http://www.thevikingsarecoming.com/
https://www.facebook.com/vikingsarecoming
https://www.facebook.com/vikingsarecoming


 

 

 

 

 

 

 

 

OEC@ORESUNDEVENTCENTER.COM  
T +45 3325 7400 / F +45 3325 7410 

ORESUNDEVENTCENTER.COM  

4/4 

Udover vikingespillet afholdes der vikingefestival og –marked med en lang 

række aktiviteter som giver et spændende indblik i vikingernes verden. 

Vikingefejden: 1. juni 

Vikingemarked: 21/6 – 23/6  

Vikingespil: 21/6 – 14/7 

 

Trelleborgen, Sverige 

Trelleborgen, som den står i dag, er en rekonstruktion, der blev afsluttet i 

1995. Trelleborgen er ikke blot en turistdestination og et adelsmærke for 

byen Trelleborg, men også et vikingemuseum, et museum for levende 

historie, med plads til eksperimentel arkæologi, historiske mægling og 

uddannelse på forskellige måder. 

Vikingefejden: 17. august 

Vikingemarked: 2/7 – 7/7 

 

Fotevikens Museum, Sverige 

Museet blev oprettet i 1995 og er en offentlig institution. I den 

rekonstruerede vikingestad ud mod havet findes 22 vikingehuse, som 

levendegør og arbejder med gammelt håndværk. Hvert år holdes Sveriges 

største vikingemarked på Foteviken med over 500 vikinger, som samles til i 

en hel uge.  

Vikingefejden: 24. august 

Vikingemarked: 25/6 – 30/6 

 

 

OM ORESUND EVENT CENTER 

Oresund Event Center (OEC) arbejder for at gøre Øresundsregionen til én af 

Europas førende eventdestinationer.  Det er målet at tiltrække flere turister, 

investeringer og arbejdspladser ved at styrke Øresundsregionen som 

eventdestination. Projekter er delvist finansieret af EU Interreg IV A og løber 

frem til udgangen af 2014. www.oresundeventcenter.com  

   

OM DESTINATION VIKING ASSOCIATION 

Vikingerne kommer! er et projekt mellem Oresund Event Center og 

Destination Viking Association (DVA). DVA blev grundlagt i 2007, som et 

resultat af flere succesfulde Interreg-projekter. Foreningens hovedformål er 

at arbejde for et stærkt turismefokus på vikingeoplevelser og at fremme 

samarbejde mellem vikingeattraktioner og grupper i hele verden. Foreningen 

har medlemmer fra hele norden, de britiske øer og det baltiske område.  

www.destinationviking.com     

http://www.oresundeventcenter.com/
http://www.destinationviking.com/

